
        دع اهللا لنا بل ا :ألم مل يقولوا ؛أخالق بين إسرائيل سوء)) فيها بيان  دع لنا ربكاقالوا وقوله: (( يبني 

  . انبموسى وربه يف ججعلوا و  انبجعلوا أنفسهم يف ج )) فكأم دع لنا ربكاقالوا  ((

ألن اللفظ بني أن تذحبوا بقرة واملطلق ليس  ؛)) هذا الطلب ليس له وجه يف الواقع هي ن لنا ماييب وقوله: (( 

 ؛وأما الشيء املطلق فإنه ال حيتاج إىل بيان لوضوح معناه ؛الذي حيتاج إىل بيان هو امل ،جممال حيتاج إىل بيان

أن  ((إذا أكرمت أي رجل حصل املقصود  ما حيتاج أن تسأل أيش نوع هذا الرجلفإذا قلت مثال: أكرم رجال 

فهذا  )) هي يبين لنا ما (( :هم قالوانتلو ذحبوا أي بقرة حصل املقصود فاألمر بني ولكن لتع )) تذبحوا بقرة

وهلذا لو  ؛أن البقرة عند اإلطالق تشمل أي بقرة تكون سرتشاد ألن األمر واضح وهوا ال نتالطلب منهم تع

   لكفتهم .صادفتهم ذحبوا أي بقرة 

هذا  ل ا عن املاهية يعين ماأهي يس )) كلمة ما بقرة ال فارض وال بكرهي قال إنه يقول إنها  ن لنا ماييب ((

لوا عن أالسالم فهم أم مل يسالصالة و لكن موسى عليه  ؛ملاهيةا هي ما ما ،من احلجر من الطني من احلديد؟ 

ال إال زبرجد و إو ال حديد إمن اخلشب و  ؟ال ال؟ أحد تشكل عليه ماهية البقرةإألن ماهية البقرة معروفة و  ؛املاهية

ألم سألوا عن  ؛وأم أجيبوا بغري ما سألوا ملا سألوه صرفا اهية واضحة فال نقول إن يف هذاامل ؛ما تشكل أيش؟

معلوم لكل أحد أنه مل يكن ملاذا ال يكون؟ ألن هنا نقول السؤال عن املاهية  ؛ن البقرةساملاهية فأجيبوا ببيان 

   ماهية البقرة معروفة.

 عمرها ما )) البكر معروف اليتهي قال إنه يقول إنها بقرة ال فارض وال بكر لنا ربك يبين لنا مادع ا(( 

فإن  ؛نت البكر هي الصغرية اليت مل يقرعها الفحلاإذا ك ؛هاوالفارض تعرف مبقابل ؛وال قرعها الفحل تولد

مثل  ،عرفة ما يقابلها له نظري يف القرآنمب ي تفسري الكلمة أو معرفة الكلمة وهذا أ ؛الفارض هي املسنة الكبرية

تقول روح دور يف القاموس  ؟حد أيش معىن ثباتلك وا)) لو قال  فانفروا ثبات أو انفروا جميعاقوله تعاىل: (( 

أي نعم  امعناه )) اثبات فتصري (( )) أو انفروا جميعا ((بني معناها مبا ذكر مقابال هلا وهو قوله: تي ،معناها ؟ ال

   أفرادا.متفرقني

  أي وسط العوان مبعىن الوسط فهي ال كبرية وال صغرية. )) عوان (())  ال فارض وال بكر عوان بين ذلك(( 

فيه إشكال على هذا ألنه سبق لنا يف و  ؛الفارض والبكر :اثنانإشارة واملشار إليه  اسم)) ذا  بين ذلكوقوله: (( 

ال إاإلشارة مثىن و  اسمليس كذلك؟ وهنا ااإلشارة  اسم تثنيةوجب  اثننيباب اإلشارة أنه إذا كان املشار إليه 

أي بني ذلك  )) بين ذلك (( هو أن يقال أن  :عنه اجلواب نإ :نقول فما هو اجلواب عن هذا؟ ؛مفرد؟ مفرد



يعىن معناها أا ال تكون هكذا وال هكذا  الفارض والبكرالعوان: من أي املذكور من  )) بين ذلك (( ،املذكور

   ولكنها عوان بني ذلك املذكور.

ما تؤمرون  بأي شيء   افعلوا :؟ من موسى يقول لبين إسرائيلأين )) هذا األمر من فافعلوا ما تؤمرونقال: (( 

وتعجلوا وذحبوا بقرة عوانا بني ذلك  امتثلوا)) ولو أم  إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرةكان األمر بقوله: (( 

  .حلصل املقصود

   . م)) حرصا منه على مبادرم حىت ال يتشددوا مرة ثانية فيشدد عليه ما تؤمرون افعلوا ل: ((وهنا قا 

حيث إنه خالف  لوفيه إشكال يف باب املوصو  ؛من اآلمر؟ اهللا سبحانه وتعاىل )) تؤمرون ما ((ويف قوله:  

  قاعدة قرأناها

  .رابط : الطالب 

  رابط؟ الويش  : الشيخ 

  رونهمما تؤ الطالب : 

  ال ما تؤمرون به؟إو  هما تؤمرون :  الشيخ

  به  : الطالب 

  ما تؤمرون به؟ ويش خمالفة القاعدة ؟  ؛نعم: الشيخ 

  .حذفه الطالب : 

من  ؛كثريهذا  ))  شرب مما تشربونييأكل مما تأكلون منه و  (( أمثلة كثرية قاعدةللحذفه موافق  الشيخ :

  يعرف؟ 

  ........شرطية . الطالب :

  ...........ال: الشيخ 

  :حذف العامل..الطالب

رف ف يطابق احلن جمرورا حبرف أن يكون جمرورا حبر ما ذكرنا إنه إذا حذف العائد ارور يشرتط إذا كاأ  : الشيخ 

املوصول مفعول به  أصال، مفعولوهنا املوصول  ، لفظا ومعىن ومتعلقا؛ومتعلقا الذي جر به املوصول لفظا ومعىن

وقد ذكرنا فيما سبق إن بعض العلماء ما يشرتط هذا  ؛الذي تؤمرون به افعلوا )) ما تؤمرونفافعلوا  ((منصوب 

  ابن مالك يقول:وإال  ؛وأنه يقول إذا دل عليه دليل جاز حذفه وإن مل جير املوصول مبا جر به العائد ؛الشرط

   "كمر بالذي مررت فهو بر.     جر  لكذا الذي جر بما الموصو "                   



هذا شاهد للقول الثاين يف املسألة وهو أنه جيوز حذف العائد ارور وإن مل يكن يكون إذا مر عليكم البيت 

           فافعلوا ما  نه جير أيضا حبرف مل جير به املوصول. ((أوأحرى املوصول جمرورا نعم؟ ومن باب أوىل 

   وهلذا أمرهم أمرا ت؛ه لكن هم أهل عناد وتعن)) وكان عليهم أن يفعلوا وإن مل يأمرهم نبيهم ب تؤمرون

لكن كل هذا من  ا؛لومن ويش عليكم  ـ )) أعوذ باهللا دع لنا ربك يبين لنا ما لونهااقالوا ثانيا ومع هذا ((  

قال إنه يقول إنها ((  ؟هي يعىن أي شيء لوا سوداء، بيضاء، شهباء ما )) لونها ما ((والتشدد  تباب التعن

باألول عوان بني البكر والفارض وبينهما زمن يعىن لو  ؛)) شدد عليهم صفراء فاقع لونها تسر الناظرينبقرة 

لكن هنا شدد عليهم إا  ؛جاءوا مثال بواحدة قريبة من البكر أو واحدة قريبة من الفارض كبرية حصل املقصود

أليس كذلك؟   قليلنوع ن هذه واحدة وهذا ماعدا األلوان ما عدا الصفرة من األلوا ؟ا رجويش خ ؛بقرة صفراء

فاقع  ((معىن  :وقيل ؛عىن إنه ما فيه ما يشوبه وخيرجه عن الصفرةمبالفاقع يعىن الصايف  )) فاقع لونها (( :ثانيا

يعين  )) تسر الناظرين ((أيضا  ؛أي شديد الصفرة وهو كل ما كان صافيا كان أبني يف كونه أصفر )) لونها

وهذا أيضا فيه  ؛ملن نظر إليها ليست صفرا أيضا صفرة توجب الغم أو صفرة مستكرهة بل صفرة تفتح السرور

هذه معناه يعين كم بقرة  )) تسر الناظرين (( :والثالث )) فاقع لونها و(( )) اءصفر  (( تشديد من وجوه: 

 ؛لون األصفر مطلوبالدليل على أن فيه هذا  أن :وذكر بعض العلماء ؛ما حيصل هلم هذا الشيء ؟ميشون عليها

نعم؟  ؛وجعل هذه اجلملة بيانا للواقع وقال: إن من لبس نعال أصفر مل يزل يف سرور )) تسر الناظرين ((لقوله: 

ن تكون أالواجب فوإذا دار األمر بني كون اجلملة تأسيسية أو لبيان الواقع  ؛هذا قول ليس بصحيحلكن 

مجلة مستقلة عما قبلها يعىن زائد على كوا صفراء فاقع  )) تسر الناظرين ((  إن وعلى هذا فنقول ؛تأسيسية

  . سرهت هي على وجه يكرهه بل م اإلنسان والالناظرين، ليست صفرا على وجه يغلوا أيضا تسر 

سيسية معناها مستقلة تفيد معىن بني كونه مجلة تأسيسية أو لبيان الواقع ما للمفهوم فإا تأسيسية يعىن تأ ؟ نعم

  عن األول . ازائد

  ؟ى عن لبس املعصفر يف حديث: الطالب

  األمحر يعىن أكثره أمحر. أي نعم معصفر :  الشيخ

وما مجيل لوا ألا فعال  ؛صفرأ نسبة هلذا الوصف الذي وصف اهللا سبحانه وتعاىل صفراء بقرالب الطالب :

ويف  مرغوبأمجل هو الذي األصفر يشرتي من السوق أي بقرة عندنا يف مصر يدور اللون  يكون حىت أي واحد

   نوع الثاين.الالثمن أغلى من 



دع لنا ربك يبين لنا ما ا (( طلب ثالث )) هذا أيضا ن لنا ما هييدع لنا ربك يباقالوا  ((: طيب ...  الشيخ

  ؟اشتباههل فيها ويف احلقيقة  ؛علينا البقرة املطلوبة اشتبه))  هي إن البقر تشابه علينا

  ما فيه الطالب:

لكن بس آية من آيات اهللا من أجل  ؟فأين التشابه ؛وذكر هلم لوا ،وذكر هلم سنها ،ذكر هلم أا بقرة :  الشيخ

  )) ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرةأن يشدد اهللا عليهم ((

ماندري ايش  ؛متشابه الذي يشبه بعضه بعضا ،صار بعضه يشبه بعضا )) البقر تشابه عليناإن  ((يقول:  

  وإال فاألمر واضح. نتهموهذا من تع املقصود؟

أخذوا عليهم  )) ن شاء اهللا لمهتدونإوإنا  ((منهم )) يف األخرية هذه طيبة  وإنا إن شاء اهللا لمهتدون((  

لو مل يقولوا إن  :قال بعض السلف ؛ولكنهم علقوا ذلك مبشيئة اهللا ؛ونأم سيهتدون على أنفسهم أم سيهتد

الصالة اهللا من أسباب حتقيق املطلوب كما قيل لسليمان عليه  اهللا ما اهتدوا إليها أبدا ولكن كلمة إن شاء شاء

سبيل ن امرأة تلد كل واحدة منهن غالما يقاتل في عيستواهللا ألطوفن الليلة على  (السالم ملا قال: و 

فطاف على  ) قال الرسول عليه الصالة والسالم(اهللا فلم يقل إن شاء اهللا قل إن شاء(فقال له امللك )اهللا

وال إنسانا واحد قال الرسول عليه الصالة له ما حصل إنسان تسعين امرأة فولدت واحدة منهن شق 

  . ) والسالم: لو قال إن شاء اهللا لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل اهللا

إنا إن أن يصل إىل مطلوبه . وقوهلم: ((  اإلنسان توجب ن شاء اهللا هذه من األمور املشروعة اليتإ :قوهلم ،إذا

مسية أبلغ من اجلملة اجلملة اال :وتأكيد ثالث ؛ا، والالمنّ إ)) أكدوا اهلداية هنا مبؤكدين ومها:  شاء اهللا لمهتدون

   )) لمهتدونإن شاء اهللا وإنا  ((اهللا بل قالوا:  ن شاءوسنهتدي إليها إ :ما قالوا ؛الفعلية

))  قال إنه يقول إنها بقرة ال ذلول تثير األرض وال تسقي الحرث مسلمة ال شية فيهاجوام على هذا: ((  

وهي املتذللة اليت ذللت  ،ذلول على وزن فعولال )) إنها بقرة ال ذلول ((هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق 

أقول تثري احلرث هذه  ؛صفها الذلول تثري األرض وتسقي احلرث مذللة تثري األرض وتسقي احلرثو ؛ لصاحبها 

وال  ((زين  نعم رث عليها وأظنكم تعرفون كيف حيرث على البقر تعرفونه؟ أيمذللة اليت تثري األرض باحلرث حي

أي من العيوب ما فيها  )) مسلمة ((وقوله:  ؛انية وال حارثةسىن عليها ليست سيعين ما ي )) تسقي الحرث

  . عيوب

مأخوذة من الوشي وشي الثوب يعين تلوينه بألوان  ؛يعين ليس فيها لون خيالف لوا )) شية فيها ال ((وقوله: 

 )) ال شية ((أخوذة من الوشي مثل عدة مأخوذة من الوعد عدة من الوعد فمعىن مخمتلفة يسمى وشيا, فشية 



ولوا كما سبق صفراء إذا هي صفراء ما فيها سواد وال فيها بياض وال فيها أي  ؛خيالف لوا ليس فيها لون ثان

وهذا كله من زيادة التشديد عليهم . وذا التقرير نعرف أنه ال حاجة بنا إىل ما ذكره كثري من  ؛لون آخر

 مبلءشرتوها منه ام إن هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه وأ :من اإلسرائيليات اليت قالوا فيهااملفسرين هنا 

هذه كلها من اإلسرائيليات اليت ال تصدق وال تكذب ولكن ما ينبغي أن  ؛جلدها ذهبا مبلءمسكها ذهبا يعين 

ألن كالم اهللا عزوجل ما فيه إشارة إىل هذا ولو كان هذا من األمور الواقعة لكان من  ؛ننزل عليها كالم اهللا

فالصواب أن نقول يف تفسري اآلية ما قال  ؛ث على بر الوالدين حىت نعتربملاذا؟ ملا فيه من احل ؛احلكمة أن يذكر

   اهللا عزوجل وال نتعرض لألمور األخرى اليت ذكرها املفسرون هنا من احلكايات.

هم أنه كالمعلى موجب  طيب وباألول؟  )) اآلن جئت بالحق ـ ((أعوذ باهللا ـ ))  قالوا اآلن جئت بالحق(( 

أتتخذنا هزوا قال أعوذ باهللا أن أكون من دروا هذه القصة بقوهلم: (( صاألول ما أتيت بالباطل وقد   يف

اآلية الكرمية وليس هذا هو املتبادر من  ؛)) يعين اآلن عرفنا أنك لست تستهزئ وإمنا أنت صادق الجاهلين

 :هلذا املعىن البشع قال: إن املراد بقوله تقاءاوقال بعض املفسرين  ؛مثل هذه اجلملةأن يقولوا هم نتتع بغريب على

اآلن بينت لنا أوصافها فجعلوا احلق هنا مبعىن البيان  ،ها يعين اآلن بينت لنا أوصاف ؛أي بالبيان التام )) بالحق ((

 أتتخذنا هزوا ((بقوهلم:  قصةالدروا هذه صويدل على ذلك أم  ؛والباطل اهلزءولكن الصواب أن احلق هنا ضد 

وعرفنا  )) اآلن جئت بالحق ((اهللا عزوجل قالوا: من فبعد هذه املناقشات مع موسى والسؤاالت والطلب  ))

ألن هذه اجلملة فيها إجياز  ؛يعين فطلبوها )) فذبحوها (( ؛أنك لست مستهزئا بنا بل إنك جاد فيما تقول

السياق وإجياز القصر يؤتى جبملة احلذف، يعين إجياز احلذف حيذف مجل يدل عليه  يسمى يف البالغة : إجياز

)) مثال ويش يسمى هذا ؟ هذا إجياز  ولكم في القصاص حياةفقوله: ((  ؛قتصارهااتشتمل على معان كثرية مع 

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب  ألن هذه اآلية كلمات معدودة تدل على معان كثرية لكن (( ؛قصر

ستحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر اه إحداهما تمشي على إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت

فسقى هلما مث ذهبتا إىل أبيهما وقصتا عليه تقرير اآلية: ألن  وإال ال؟  )) هذه فيها إجياز حذف ما سقيت لنا

ستحياء إىل اأرسل إحدامها إىل موسى فجاءته إحدامها متشي على  ؛ فجاءت إحدامها،القصة فأرسلهما إىل موسى

البد  ولكنه جاهز؛ لو أخذنا اآلية على ظاهرها لكانت البقرة تكون عندهم )) ذبحوهاف (( قوله: وهنا  ؛آخره

  ؛من طلب طلبوا بقرة تنطبق عليها هذه األوصاف بالسن واللون والعمل

عمل, عليها األوصاف بالسن واللون وال انطبقت ن؟ هذه البقرة وجدوها باألوصاف وجدوا بقرة السن عبد الرمح 

  السن ظاهرها أنه


